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प्राक्कथन 
 

र्नेपालमा षिषभन्र्न िालीहरुको कररि ३०,००० भषुम-जातहरु भएको माषर्नन्छ । धेरै ठाउाँहरुमा 

एकरुपीय एकै जातको षिस्तारले र िजारीकरणको लाषग िताग अषर्निायग भए संगै धेरै जसो 

रैथार्ने र स्थार्नीय जातहरु उपेषक्षत छर्न ् । राषरिय जीर्न िैंकले ठाउाँ षििेि भषुम-जातहरुलाई 

षकसार्न, उपभोक्ता र िजारको माग अर्नसुार सधुार गरर ििेको षिषभन्र्न ठाउाँहरुमा उपयोग संग ै

संरक्षण कायग गि ैआएको छ । भषुम-जात सधुार अन्तगगत उक्त जातहरुको आर्निंुषिक सधुारको 

लाषग  सहभाषगता मलुक िाली प्रजर्नर्न ्अपर्नाउि ैआएको छ ।  

 

रैथार्ने जातहरु धेरै षकषसमको समस्याहरु संग जधु्र्न सक्छर्न र यसमा सन्तुषलत पोिण तत्ि पषर्न 

पाइन्छ । र्नपेालको धरैे जसो ठाउाँहरुमा उत्पाषित षत रैथार्ने जातहरु पञच्गणुले भररपणूग 

भएकोले राम्रो िजार भएको पषर्न पाइन्छ । षकर्निचे साथै औपचाररक षिउ प्रणालीमा रैथार्न े

जातहरु समािेि  गर्नग सके उपयोग माफग त संरक्षण हुर्न ेहुाँिा, राषरिय जीर्न  िैंकले थपैु्र षकसार्न र 

कृिक समहूहरुलाई जात िताग गराउर्न सहयोग गि ैआएको छ । फलस्िरुप षकसार्न तथा षकसार्न 

समहूहरुले आफ्र्नो जातहरु िताग गराउर्न सफल भएका छर्न ।  त्यषह जातहरुको िारेमा सिैलाई 

सिगसलुभ जार्नकारी षिर्न यो पषुस्तका प्रकािर्न भएको छ ।   

 

षकसार्न, कृिक समहू र राषरिय तथा अन्तरागषरिय षर्नकायहरु संगको कररि ७ ििगको सहकायग र 

प्रयासिाट भषुम-जातहरुलाइ कृिककै खेत िारीमा सहभाषगता मलुक िाली प्रजर्नर्न ् द्वारा 

आर्निंुषिक सधुार गरर यी रैथार्न ेजातहरुको षिकास भएकोमा म खषुस भएको छु । उक्त जात 

षिकास गिाग, िताग गिाग र उपयोगी जार्नकारी सषहत यी जातहरुको पषुस्तका तयार गिाग संलग्र्न 

भइ योगिार्न गर्नुग हुर्ने सिैमा धन्यिाि सषहत आभार प्रकट गिगछु । यो पषुस्तकाले उक्त 

जातहरुको थप महत्ि ििुाउर्न र षर्नयषमत खेषत गरर उपयोग माफग त संरक्षण गर्नगमा ठुलो योगिार्न 

हुर्ने षिश्वास षलएको छु । 

 

डा. िालकृरण जोिी  

प्रमखू  

राषरिय जीर्न िैंक, खमुलटार 
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कृतज्ञता  

 
सिगप्रथम परम्परािषेख षिषभन्र्न रैथार्ने एिं स्थार्नीय जातहरुको संरक्षण तथा उपयोग गि ै

आइरहकेा सम्पणूग कृिक िगगहरुमा  हाषिगक आभार ब्यक्त गिगछ  । यसको साथै यस पषुस्तका  

तयार पार्ने क्रममा महत्त्िपणूग जार्नकारी षिर्नहुुर्ने िलचोकी सामिुाषयक िीउ िैंकका पिुग अध्यक्ष 

धिुग सापकोटा लगायत सम्पणूग अगिुा कृिकहरुमा हाषिगक कृतज्ञता ब्यक्त गिगछ  । त्यसै गरर 

पषुस्तका तयार पार्ने क्रममा अमलु्य  सिुाि प्रिार्न गर्नुगहुर्ने राषरिय जीर्न िैंक तथा ली-िडग 

र्नेपालमा कायगरत सम्पणूग अर्नसुन्धार्न कतागहरुमा हाषिगक आभार ब्यक्त गिगछ  । पषुस्तका 

प्रकािर्नको क्रममा षडजाइर्नको लाषग महत्त्िपणूग भषूमका खेल्र्नहुुर्ने राषरिय जीर्न िैंकमा कायगरत 

सरेुन्र शे्रष्ठप्रषत हाषिगक धन्यिाि ब्यक्त गिगछ  ।   
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१. भूगमका  
 

षिश्व भगूोलमा सार्नो क्षेत्रफल ओगटेको ििे भए पषर्न र्नेपाल भ गोषलक तथा जलिाय ु

षिषिधताका कारण संसारभर प्रख्यात छ । भ गोषलक तथा सकु्ष्म जलिाय ुषिषिधताका कारण 

र्नेपाल जैषिक षिषिधतामा पषर्न धर्नी ििे माषर्नन्छ । र्नपेालका षिषभन्र्न स्थार्नहरुमा कृिकले 

परापिूग कालिषेख आफ्र्नै परम्परागत ज्ञार्न र षसपको प्रयोग माफग त् रैथार्ने एिं स्थार्नीय िाली 

तथा षतर्नका षिषभन्र्न जातहरुको उपयोग, संरक्षण र सम्िर्द्गर्न गि ैआइरहकेा छर्न ्। स्िाि तथा 

सााँस्कृषतक षहसािले षििेि गणु भएका, िहुउपयोगी गणु भएका, प्रषतकूल म समका साथै 

लामो समयसम्म उत्पािर्न षिर्न सक्र्ने, स्थार्नीय हािापार्नी सहुाउाँिा, िरीरलाई आिश्यक पर्न े

प षिक तत्त्िहरु िढी मात्रामा प्राप्त हुर्ने, औिधीय गणु भएका, फराषकलो आर्निंुषिक आधार 

भएका तथा अषहलेको जलिाय ुपररितगर्निाट षसषजगत प्रषतकुल अिस्थासंग सामर्ना गर्नग सक्र्न े

गणु भएका त्यस्ता रैथार्न े एिं स्थार्नीय िाली तथा षतर्नका जातहरुको अपेक्षाकृत क्षते्रफल, 

उत्पािर्न र उत्पािकत्ि िषृर्द् हुर्न सकेको छैर्न । षिकासे भर्नरे षिििेिाट आउर्ने जातहरुले 

प्राथषमकता पाउाँिा र्नपेालका रैथार्ने तथा स्थार्नीय जातहरु ५० प्रषतित लोप भैसकेका छर्न ् । 

जसका मखु्य कारणहरुमा सरकारले  र्नीषत तथा कायगक्रममा रैथार्न ेिालीलाई  प्राथषमकतामा 

राख्र्न र्नसक्र्न,ु अर्नसुन्धार्न र षिकासमा षिििेी जातहरुले प्राथषमकता पाउर्न,ु रैथार्ने जातको 

उत्पािर्न र उत्पािकत्ि अषभिषृर्द्को लाषग षिषभन्र्न जातीय सधुारका षिषधहरु अिलम्िर्न गर्नग 

र्नसक्र्न,ु रैथार्न ेजातहरुको मलू्य िृखंला अषभिषृर्द् हुर्न र्नसक्र्न,ु खाद्य िैलीमा आएको पररितगर्न, 

रैथार्न ेिालीका पररकार षिषिषधकरण गर्नग र्नसक्र्न ुरहकेा छर्न ्। जलिाय ुपररितगर्नको अषहलेको 

पररपे्रक्ष्य तथा कृषि जैषिक षिषिधताको संरक्षणमा महत्त्िपणूग भषूमका खेल्र्ने यस्ता रैथार्न े

जातहरुको संरक्षण तथा सम्िर्द्गर्न गर्नग सकेमा एकातफग  कृषि जैषिक षिषिधताको संरक्षण हुर्न े

िषेखन्छ भर्न े अकोतफग  जलिाय ु अर्नकुुलर्नका साथै ििेको खाद्य सरुक्षामा समते टेिा पगु्र्ने 

िषेखन्छ । त्यसअर्नसुार कृषि जैषिक षिषिधताको महत्त्िलाई महससु गि ैयसको संरक्षण र षिगो 

उपयोग गर्न ेअषभप्रायले तथा जैषिक  षिषिधता महासषन्ध सर्न ्१९९२ एिं खाद्य र कृषिका 

लाषग िार्नस्पषतक आर्निंुषिक स्रोतहरु सम्िन्धी अन्तराषरिय सषन्ध, सर्न ् २००४ जस्ता 

अन्तराषरिय सम्ि ताहरुको  कायागन्ियर्न गर्नग र्नेपाल सरकारले २०६७ मा राषरिय कृषि 

आर्निंुषिक स्रोत केन्र (राषरिय जीर्न िैंक) को स्थापर्ना गरेको हो ।  
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राषरिय जीर्न िैंकले र्नेपालका षिषभन्र्न षजल्लािाट िालीका रैथार्ने एिं स्थार्नीय जातहरु 

संकलर्न गरी षतर्नको चररत्र-षचत्रण तथा मलू्यांकर्न गरी उत्कृष्ठ जातहरुलाई िाली प्रजर्नर्न ्

कायगमा प्रयोग गर्नगको लाषग षिषभन्र्न राषरिय िाली प्रजर्नर्न ् कायगक्रम, अर्नसुन्धार्नकताग, 

षिश्वषिद्यालय तथा षकसार्नलाई उपलब्ध गराउर्ने गिगछ । हालसम्म राषरिय जीर्न िैंकमा  

षिषभन्र्न ३३० िालीका ९२८६ स्थार्नीय जातहरुलाई जीर्न िैंकको मध्यमकालीर्न तथा 

षिघगकालीर्न कक्षमा संरक्षण गररएको छ (Genebank 2021). यसको साथै िीउको रुपमा 

संरक्षण गर्नग र्नसषकर्ने अन्य आर्निंुषिक स्रोतहरुलाई षिषभन्र्न षफल्ड जीर्न िैंक स्थापर्ना माफग त ्

संरक्षण तथा उपयोग गररएको छ । षिषभन्र्न स्थार्नीय एिं रैथार्न ेिाली तथा षतर्नका जात संरक्षण 

साँगसाँगै उपयोगलाई िषृर्द् गर्नग एिं औपचाररक िीउ प्रणालीमा लैजार्नको लाषग राषरिय 

अषभलेखमा सचूीकरण गर्नुगपर्ने हुन्छ । षिषभन्र्न सम्िषन्धत सरकारी षर्नकायहरु, कृिक र 

कृिकका सामिुाषयक संस्था र कृषि अर्नसुन्धार्नका क्षेत्रमा काम गर्ने गैर-सरकारी षर्नकायहरुको 

षर्नरन्तर सहकायग पषछ र्नेपालमा उपयोग माफग त् संरक्षण रणर्नीषत अन्तरगत षिषभन्र्न जातहरु 

राषरिय अषभलेखमा सचूीकरण भएका छर्न ् । उक्त िताग भएका जातहरुको िारेमा साँषक्षप्त 

जार्नकारी षिर्न ेउद्दशे्यका साथ यो पषुस्तका प्रकािर्न गररएको छ ।  
 

२. कृगष जगैिक गिगिधता संरक्षण रणनीगत  
 

राषरिय जीर्न िैंकले कृषि जैषिक षिषिधता अन्तगगत पर्ने ६ िटा सम्भागहरु: खाद्य िाली, घााँसे 

िाली, पिपुंक्षी, षकट जन्य, सकु्ष्म जीिाण ु र जलीय आर्निंुषिक स्रोतको संरक्षणको षर्नषम्त 

षिषभन्र्न ४ िटा रणर्नीषत अिलम्िर्न गरेको छ । 
 

२.१ स्ि -स्थानीय संरक्षण 

राषरिय जीर्न िैंकले षिषभन्र्न राषरिय षर्नकुञ्ज, षसमसार क्षेत्र, साँरक्षण क्षेत्रसंग समन्िय तथा 

सहकायग गरर षिषभन्र्न िलुगभ, लोपोन्मखु,संकटापन्र्न, रैथार्न े एिं उपयोगी, जंगली खार्न योग्य 

िर्नस्पषतहरु तथा षिषभन्र्न िाषलहरुका जंगली र्नातेिारहरुको संरक्षण कायग अगाडी िढाईरहकेो 

छ । 
 

२.२ पर-स्थानीय संरक्षण 

कम षचस्यार्न (<५ %) मा सकुाएर भण्डारण गर्नग सषकर्न ेिीउहरु जस्तै धार्न, गहुाँ, कोिो, फापर, 

आषिलाई राषरिय जीर्न िैंकको मध्यम तथा षिघगकालीर्न कक्षमा सरुषक्षत भण्डारण गर्नग सषकन्छ। 

र्नेपालका षिषभन्र्न षजल्लािाट खोज तथा संकलर्न गररएका षिषभन्र्न ३३० िालीका िीउका 

र्नमरु्नालाई जीर्न िैंकमा संरक्षण गररएको छ । कम षचस्यार्नमा संरक्षण गर्नग र्नसषकर्ने तथा 
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 िार्नस्पषतक प्रसारण हुर्ने प्रजाषतहरुको लाषग षिषभन्र्न प्रकारका षफल्ड जीर्न िैंक तथा तन्त ु

िैंक माफग त् संरक्षण तथा उपयोग गर्ने गररएको छ । िेसारका १३५, षपंडालुका ५५,लसरु्नका 

४९ जात लगायत षिषभन्र्न २१ जातका िहुििीय षिरुिाहरु राषरिय जीर्न िैंकमा रहकेो 

खमुलटार षफल्ड जीर्न िैंकमा संरक्षण गरी राषखएको छ । उक्त जातहरुको चररत्र-षचत्रण तथा 

मलू्यांकर्न गरी उत्कृि जातहरुलाई िाली प्रजर्नर्न ्कायगमा प्रयोग गर्नगको लाषग षिषभन्र्न राषरिय 

िाली प्रजर्नर्न ्कायगक्रम, अन्य अर्नसुन्धार्नकताग, षिश्वषिद्यालय तथा षकसार्नहरुलाई उपलब्ध 

गराउर्ने गररन्छ । 
 

२.३ घर गोठ खगेत-स्थलीय संरक्षण  

षकसार्न िा षकसार्न समिुायले आफ्र्नो क्षेत्र र गााँउ टोलमा पाइर्न े सिै कृषि षिषिधताका 

सम्भागहरुलाई उपयोग माफग त् संरक्षण गर्नगको लाषग षिषभन्र्न िैंक तथा पाकग  (सामिुाषयक िीउ 

िैंक, षफल्ड जीर्न िैंक, स्कुल षफल्ड जीर्न  िैंक, जलीय कुण्ड षफल्ड जीर्न िैंक, कृषि पाकग /

िाली षििेि पाकग , पिपुंक्षी फामग जीर्न िैंक, घााँसे िाली षफल्ड जीर्न िैंक, सडक षफल्ड जीर्न 

िैंक, षकरा षफल्ड जीर्न िैंक, कृषि िंिाण ूआरक्ष स्थल र सकू्ष्म जीिाण ुषफल्ड जीर्न िैंक) को  

स्थापर्ना गर्ने कायगलाई अगाषड िढाइएको छ । ििेका षिषभन्र्न षजल्लामा स्थापर्ना भएका 

सामिुाषयक िीउ िैंकले आफ्र्नो क्षेत्रमा रहकेा िीउको खोज तथा संकलर्न गर्ने, स्थार्नीय 

स्तरमा संरक्षण गर्न े तथा षिघगकालीर्न संरक्षणको लाषग राषरिय जीर्न िैंकमा पठाउर्ने जस्ता 

महत्िपणूग कायग गि ै आइरहकेा छर्न ् । हाल आएर कृषि जैषिक षिषिधताका ६ िटै 

सम्भागहरुको संरक्षण तथा उपयोग गर्ने उद्दशे्यले षिषभन्र्न षफल्ड जीर्न िैंकहरु स्थापर्नाको 

लाषग पहल गररएको छ । यसै क्रममा कृषि जैषिक षिषिधताका सम्भागहरुको संरक्षण तथा 

उपयोगमा जोड षिर्ने षहसािले र्नपेालमा पषहलो पटक िााँके षजल्लाको गािर भ्यालीमा 

२०७८ साल फाल्गणु २४ गते राषरिय जीर्न िैंक र रैथार्ने एग्री प्रडक्ट्स र्नेपाल प्रा.षल को 

पहलमा गािर भ्याली सामिुाषयक जीर्न िैंकको स्थापर्ना भएको छ । 

२.४  संरगक्षत बाली प्रजनन  

कृषि आर्निंुषिक स्रोतहरुमा रहकेो षिषिधता तथा फराषकलो आर्निंुषिक आधारलाई संरक्षण 

तथा उपयोग गर्नगको लाषग र्नपेालका षिषभन्र्न षजल्लािाट खोज तथा साँकलर्न  गरर संरक्षण 

गररएका िाषलका षिषभन्र्न जातहरुको संरषक्षत िाली प्रजर्नर्न प्रषक्रयामाफग त षिषभन्र्न गणुहरुको 

आधारमा उत्कृष्ठ िषेखएका जातहरुलाई छर्नोट गरर िाली प्रजर्नर्न कायगमा प्रयोग  गर्ने गररन्छ ।  
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र्नेपाल को पररपे्रक्ष्यमा हालसम्म  षििेि गरर  एकरुपता भएका र  उत्पािर्नको आधारमा उत्कृष्ठ 

िषेखएका जातहरुलाई  मात्रै छर्नोट गरर रैथार्ने  एिं स्थार्नीय जातमा भएका अन्य महत्त्िपणूग 

गणुहरुलाई महत्ि षिर्न े गरेको पाइिरै्न । तसथग राषरिय जीर्न िैंकले  उत्पािर्नको अलिा अन्य 

षििेि गणुहरु जस्तै  प षिक गणु, प्रषतकुलता सहर्न सक्र्ने  गणुहरुको आधारमा समेत  छर्नोट 

गरर उत्कृष्ठ जातहरुलाई राषरिय अषभलेखमा िताग गर्ने कायगमा समते पहल गि ैआइरहकेो छ । 

यस रणर्नीषत अन्तगगत ठाउाँ षििेि र आर्निंुषिक षिषिधता िढी भएको जातहरुको षिकास गर्न े

रहकेो छ । 

 

३. रैथान ेएिं स्थानीय जातको दताफ प्रगियामा रागरिय जीन 
बैंकबाट भएका पहलहरु  

र्नेपालमा षिद्यमार्न र्नीषत तथा षर्नयमािलीमा समेत रैथार्ने तथा स्थार्नीय िालीहरुको संरक्षण र 

प्रिधगर्न सम्िन्धी षिषभन्र्न व्यिस्था भएको पाइन्छ । िीउषिजर्नको िीघगकालीर्न राषरिय सोच 

(२०१३-२०२५) ले स्थार्नीय एिं रैथार्ने षिउषिजर्नलाई औपचाररक िीउ प्रणालीमा ल्याउर्न े

र्नीषत षलएको छ भर्ने िीउषिजर्न र्नीषत, २०४५ तथा त्यसको पषहलो संिोधर्न २०६४ को िफा 

११ (ख) अर्नसुार कृषि अर्नसुन्धार्नको प्रयोजर्न िाहके कसैले पषर्न ऐर्न िमोषजम सषुचत र्नभएका 

िालीको जातको िीउषिजर्न षिषक्र षितरण गर्नग र्नपाउर्न े व्यिस्था रहकेो छ । कुर्नै पषर्न 

िीउषिजर्नलाई औपचाररक िीउषिजर्न प्रणाली अर्नसुार उत्पािर्न गरी िेचषिखर्न गर्नुग पिूग राषरिय 

अषभलेखमा सचुीकरण गर्नुगपर्न े प्रािधार्न रहकेो छ । जसको कारण रैथार्ने एिं स्थार्नीय 

जातहरुलाई षिकासको औपचाररक गोरेटोमा समेट्र्न सषकएर्न र लोप हुर्ने क्रम िढ्ि ैगयो ।रैथार्न े

एिं स्थार्नीय जातहरुलाई संरक्षणको साथै षतर्नको उपयोषगतालाई िढािा षिर्नको लाषग राषरिय 

जीर्न िैंक र अन्य संघसंस्था तथा पररयोजर्नाको सहकायगमा र्नपेालको इषतहासमा सिगप्रथम 

षि.सं. २०७१ सालमा स्थार्नीय गजुमजु्जे रायो िीउषिजर्न षर्नयमािलीको खण्ड ख को प्रािधार्न 

अर्नसुार राषरिय अषभलेखमा िताग भएको षथयो । त्यसपश्चात् षकसार्नको आिश्यकता लाई 

महससु गरी क्रमि डुाँडे रायो र रामेछाप हररयो लटे्ट समेत खण्ड ख को प्रािधार्न अर्नसुार र्न ै

राषरिय अषभलेखमा िताग भएका छर्न ्।  रैथार्ने एिं स्थार्नीय जातहरुको महत्िलाई दृषिगत गरी 

र्नीषत षर्नमागण तहमा समते उक्त जातहरुलाई संरक्षणको साथसाथै राषरिय अषभलेखमा सहज 

तररकाले सचूीकरण गर्नुगपर्ने ठहर गरी त्यसको लाषग िीउषिजर्न षर्नयमािलीमा छुटै्ट  खण्डको 

आिश्यकता महससु गरी राषरिय जीर्न िैंक, िीउषिजर्न गणुस्तर षर्नयन्त्रण केन्र र अन्य 

सरोकारिाला संघसंस्थाको छलफलपषछ षकसार्नका रैथार्न े एिं स्थार्नीय जात ितागको लाषग 

िीउषिजर्न षर्नयमािलीमा छुटै्ट खकुुलो  “खण्ड घ” को प्रािधार्न राषखएको षथयो जरु्न कायगमा  
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राषरिय जीर्न िैंकको महत्त्िपणूग योगिार्न रहकेो षथयो । उक्त प्रािधार्न अर्नसुार ितागको लाषग 

चाषहर्न े केही महत्त्िपणूग िुाँिाहरु थप गरी त्यसलाई पणूगता षिर्न े काम गररएको षथयो । उक्त 

पररिषतगत प्रािधार्नमा  षकसार्नका रैथार्न ेएिं स्थार्नीय जात ितागको लाषग चाषहर्न ेप्रस्तािर्नाको 

ढााँचा उल्लेख गररएको छ । यसै क्रममा UNEP/GEF को आषथगक सहयोग र िायोभषसगटी 

इन्टरर्नेसर्नलको संयोजर्नमा कृषि षिभाग, र्नपेाल कृषि  अर्नसुन्धार्न पररिि (र्नाकग )  र जैषिक 

षिषिधता, अर्नसुन्धार्न तथा षिकासका लाषग स्थार्नीय पहल (ली-िडग) मा सयुंक्त रुपमा 

संचाषलत स्थार्नीय िाली पररयोजर्ना र SDC को आषथगक सहयोग र िायोभषसगटी 

इन्टरर्नेसर्नलको संयोजर्नमा र्नपेाल कृषि अर्नसुन्धार्न पररिि (र्नाकग ) र ली-िडग र्नेपालद्वारा संयकु्त 

रुपमा संचाषलत स्थार्नीय िीउषिजर्न प्रणाली सधुार पररयोजर्नाको सहयोगमा रैथार्न ेएिं स्थार्नीय 

जातहरुमा अध्ययर्न अर्नसुन्धार्न गि ैमध्य र उच्च पहाडका कृिकहरुलाई िीउ तथा िालीहरुको 

व्यिस्थापर्नमा सहयोग पयुागउर्ने कायगहरु संचालर्न गर्ने र अर्नसुन्धार्नको क्रममा उत्कृष्ठ िषेखएका 

जातहरुलाई िताग गरी राषरिय अषभलेखमा सषुचकृत गर्नगको लाषग पररयोजर्ना माफग त् प्रस्तािर्ना 

षर्नमागणलाई सहजीकरण गर्नग षकसार्नको क्षमता अषभिषृर्द्को लाषग कृिक समहू/संस्था/

सहकारी/सामिुाषयक िीउ िैंकमा ताषलम तथा गोष्ठी संचालर्न गरी षकसार्न स्ियंले र्नै प्रस्तािर्ना 

तयार गरी जात, अर्नमुोिर्न तथा उन्मोचर्न िताग उपसषमषतमा ितागको लाषग षर्निेिर्न पेि गर्न े र 

प्रस्तुषत गर्ने कायगको सरुुिात भएको छ । त्यसै अर्नरुुप पररयोजर्ना संचालर्न भएका षिषभन्र्न 

षजल्लाका षकसार्न समहुले पररयोजर्नाको सहकायगमा षिषभन्र्न ६ िालीका ११ रैथार्न ेजातहरुको 

प्रस्तािर्ना षर्नमागण गरी जात अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न तथा िताग उपसषमषतमा स्ियंले प्रस्ततु गरी ती 

जातहरुलाई राषरिय अषभलेखमा सषुचकृत गर्न ेकायग भएको छ भर्ने अन्य ५ िटा रैथार्न ेजातहरु 

(षघउपरुी धार्न, डल्ले मषसर्नो धार्न, कालो षिर्निुा धार्न, षतल्की धार्न र र्नेपाले भटमास) राषरिय 

िीउषिजर्न सषमषतद्वारा ितागको लाषग स्िीकृत भएका छर्न ्।  

 

रैथार्ने एिं स्थार्नीय जात ितागको अलिा संरक्षण कायगलाई ब्यिषस्थत गर्नग कुर्नै पषर्न जात िताग 

गिाग राषरिय जीर्न िैंक िाट प्रिार्न गररर्न ेस्थायी संकलर्न र्नम्िर अषर्निायग रुपमा षलर्नपुर्न ेब्यिस्था 

गररएको छ । उक्त स्थायी संकलर्न र्नम्िर प्राप्त गर्नगको लाषग िालीअर्नसुार आिश्यक मात्रामा 

िीउ, सम्िषन्धत जातको चररत्रषचत्रणको आंकडा र पासपोटग फारम अषर्निायग रुपमा राषरिय जीर्न 

िैंकमा ििुाउर्नपुिगछ । उक्त िीउ संधैको लाषग सिैको लाषग जीर्न िैंकमा संरक्षण हुर्न ेगिगछ । 

त्यसको अलिा िीउ सकुाएर राख्र्न र्नसषकर्न ेजातहरुको हकमा िताग हुर्ने जातहरु अषर्निायग रुपमा 

सम्िषन्धत संस्थाको षफल्ड जीर्न िैंकमा संरक्षण हुर्नपुर्ने ब्यिस्था गररएको छ ।  
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४. “ख�ड घ” संग  स�बि�धत  श�दावली र  ितनको प�रभाषा  
 भूिमजात (Landrace): कुन ैऔपचा�रक बाली �जनन ्िबना �ाकृितक �पमा िवकास 

भई कृषकले िनर�तर खतेी भरैहकेा जातलाई Landrace भिन�छ । 
 उ�म �थल (Origin):  कुनै पिन आनवंुिशक �ोत उ�पि�  भएको वा �ाकृितक �पमा 

िवकास भएको वा सो �ोतमा �चरु िविवधता भएको वा जङ्गली नातेदार �जाितह� 
भएको भौगोिलक �े�लाई उ�म �थल भिन�छ । 

 िकसानको जात (Farmers’ variety): कृषक�ारा आ�नै चलन, अनभुव र 
�यासबाट छनौट, सधुार वा �जनन ्गरी िवकास गरेका जातह�लाई िकसानको जात 
भिन�छ । 

 कृषक (Farmer): आनवंुिशक �ोत (र �यस स�बि�धत पर�परागत �ान) पिहचान 
छनौट गन�, संर�ण गन�, िवकास गन�, उ�पादन गन� र उपयोग गन� �यि� वा समदुायलाई 
कृषक भिन�छ  । 

 जात (Variety): बाली �जनन ्�ारा िवकास ग�रएको वा िवकासको �ममा रहकेो, कुन ै
िबशेष चा�रि�क गणुमा अ�भ�दा फरक एकै �जाित (species) िभ�का बोटह�को 
समहुलाई जात भिन�छ  । 

 जात छुट्याउने गुणह� (Differentiating traits): कुनै पिन  जातमा भएका अ�य 
जातह�सँग तलुना�मक �पमा िभ�न  दिेखने  गणुह� (रङ्ग, उचाई, आकार-�कार, 
आिद ) लाई जात छुट्याउने गणुह� भिन�छ  । 

 जात पंजीकरण/ दता� (variety Registration): �वदशे वा िबदशेमा िबकास भएका 
र नेपालमा सीिमत अनसु�धान प�ात ्िनि�त �े�मा खतेी गन�को लािग बीउिबजन 
िनयमावलीको अनसुचूी-१: ख�ड ख, ग र घ बमोिजम ��ताव भई जात सचूीकृत ह�ने 
�ि�यालाई जात पंजीकरण/दता� भिन�छ  । 

 जातको हालको अव�था (Present status of the variety): कुनै पिन  जात कित  
घरधरुीले कित �े�फलमा  खतेी गछ�न वा संर�णको िहसावले कित जोिखममा  छ भ�ने 
सचूकलाई जातको हालको अव�था  भिन�छ  । 

 जातीय स�बध�न (Variety maintenance): कुनै पिन जात सचूीकृत गदा�को बखत 
�यसमा भएको आनवंुिशक गणुह� हराउन निदन अवल�बन ग�रने ि�याकलापलाई 
जातीय  स�ब��न भिन�छ  । 

 पर�परागत �ान (Traditional Knowledge):आनवंुिशक �ोतको पिहचान,  
िवकास, संर�ण, �यव�थापन, उपयोग आिदको लािग कृषक वा कृषक समदुायले प�ुत� 
अिघदिेख �योग गद� आएको �ान, सीप, �िविध वा अ�यासलाई पर�परागत �ान  
भिन�छ । 
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  पासपोट� डाटा (Passport data): कृिष आनवंुिशक �ोतको पिहचान िदने उ��ेयले 
िब�ततृ प�रचय र गणुह� समेिटएको जानकारी वा आकंडालाई पासपोट� डाटा भिन�छ । 

 �जनक (Breeder): बालीको कुनै जातलाई पिहलो पटक �जनन ्वा छनौट गरी 
�योगमा �याउने �यि�, सं�था वा िनकायलाई �जनक भिन�छ । 

 �ितकुलता सहने गुणह� (Resilient traits): कुनै पिन  जातमा भएका िविभ�न 
जैिवक/अजैिवक �ितकुलता /तनाव सहन स�ने गणुह� (रोग अवरोधी, स�ुखा सहने, 
िचसो सहने आिद ) लाई �ितकुलता  सहने गणुह� भिन�छ। 

 ��तावना (Proposal): जातको चा�रि�क र बाली �णालीसंग स�बि�धत गणुह� 
सिहत पोषण,औषधीय, �यापा�रक, सामािजक, साँ�कृितक गणुह� समेिटने ग�र तयार 
ग�रएको िलिखत द�ताबेजलाई ��तावना भिन�छ । 

 बाली/खेती �णालीसंग स�बि�धत गुणह� (Agronomic traits): कुनै पिन  
जातमा भएका नापतौल गन� स�न ेमह�वपणू� गणुह� (उचाई,गांज सं�या, पा�ने अविध 
फल सं�या, उ�पादन �मता आिद) लाई बाली/खतेी �णालीसंग स�बि�धत गणुह� 
भिन�छ  । 

 बा� आवरण स�बि�ध चा�रि�क  गुणह� (Morphological traits): कुनै पिन 
 जातमा भएका बािहरबाट  द�ेन स�न े गणुह� (रङ, आकार-�कार आिद ) लाई बा� 
आवरण स�बि�ध  चा�रि�क  गणुह� भिन�छ । 

 रैथाने जात (Native landrace) : कुनै िनि�त भगूोलमा उ�पित भई वा कुनै न कुनै 
गणु िवकास भई िकसानले परापवू�कालदिेख पर�परागत �ान र िसपको �योग गरी खेती 
गद� आइरहकेा जातह�लाई रैथाने जात भिन�छ । 

 रैथाने बाली (Native crop): कुनै िनि�त भगूोलमा उ�पित भई वा कुनै न कुनै गणु 
िवकास भई प�ुत�दिेख पर�परागत �ान र िसपको �योग गरी सोही भगूोलमा खतेी ह�दँ ै
आएका बालीह�लाई रैथाने बाली  भिन�छ  । 

 िविश� गुणह� (Unique traits): कुनै पिन जातमा भएका अ�य  जातमा  िबरलै 
दिेखने िबशेष गणुह� (�वाद, औषिधय  गणु, पौि�क गणु, रङ आिद ) लाई िविश� 
गणुह� भिन�छ  । 

 संर�ण (Conservation): आनबंुिशक �ोतह�लाई पर-�थानमा, यथा-�थानमा वा 
िकसानकै घरगोठमा वत�मान  वा भावी प�ुताको िनिम� जोगाएर रा�ने काय�लाई संर�ण 
भिन�छ  । 
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 सािुिादयक बीउ बैंक (Community Seed Bank): रैथार्ने जातहरुको संरक्षण 

तथा स्थार्नीय जातहरुको िीउ व्यिसाय गर्न ेउद्दशे्यले समिुायस्तरमा संचाषलत संस्थालाई 

सामिुाषयक  िीउ िैंक भषर्नन्छ  । 
 सचूीकृत जात: (Notified variety): राषरिय िीउषिजर्न सषमषतद्वारा उन्मोचर्न िा 

पंजीकरणको लाषग अर्नमुोिर्न भई र्नेपाल राजपत्रमा प्रकाषित जातहरुलाई सचूीकृत जात 

भषर्नन्छ  । 
 स्थािीय जात (Local landrace): र्नेपालमा सर्न ्१९५० अषघ र्न ैअषस्तत्िमा रहकेा र 

कषम्तमा ६० ििगअषघिषेख षर्नरन्तर खेती भैरहकेा जातलाई स्थार्नीय जात भषर्नन्छ  । 
 स्थािीय बाली (Local crop): कुर्नै षर्नषश्चत भगूोलमा लामो समयिषेख परम्परागत 

ज्ञार्न र षसपको प्रयोग गरी खेती हुाँि ैआएका िालीहरुलाई स्थार्नीय िाली  भषर्नन्छ । 
 स्थायी सकंलि िम्बि (Permanent accession number): कृषि आर्निंुषिक 

स्रोतको संरक्षण गिाग राषरिय जीर्न िैंकले उपलब्ध गराउर्ने पररचय/कोड र्नम्िर (NGRC) 

लाई स्थायी संकलर्न र्नम्िर भषर्नन्छ  । 
 स्रोत बीउ (Source seed): खण्ड-घ अन्तगगत िताग भएका रैथार्ने/स्थार्नीय जातको 

कृिक, समहु तथा सहकारी संस्थाले िीउ षिजर्न गणुस्तर षर्नयन्त्रण गर्ने सरकारी 

कायागलयको प्रत्यक्ष षर्नगरार्नीमा उत्पािर्न गरेको उच्च गणुस्तरको िरुुिाती िीउलाई स्रोत 
िीउ भषर्नन्छ   । 

 

५. गकसानका रैथान ेएिं स्थानीय जातको दताफ प्रकृया 

िीउषिजर्न षर्नयमािली-२०६९ मा सषूचकरणको लाषग षिषभन्र्न चार िटा खण्ड रहकेा छर्न ् । 

उक्त चार खण्ड मध्ये “खण्ड घ” लाई अषल खकुुलो खण्ड माषर्नन्छ जरु्न खण्ड षकसार्नका रैथार्न े

एिं स्थार्नीय जातहरुलाई िताग गर्नग सहषजकरण गर्ने उद्दशे्यका साथ षर्नमागण गररएको खण्ड हो । 

उक्त खण्ड अन्तगगत र्नपेालषभत्र परम्परािषेख खषेत गररि ै आएको कुर्नै पषर्न िालीको  रैथार्ने/

स्थार्नीय जातहरुलाई १ ििगको आंकडाको आधारमा षकसार्न स्ियंले र्न ै िताग गर्नग पाउर्न े

व्यिस्था रहकेो छ । उक्त खण्डअर्नसुार सचूीकरण हुर्न े षकसार्नका रैथार्ने/स्थार्नीय जातको िताग 

प्रषक्रया षर्नम्र्नार्नसुार हुर्नेछ ।  

१. कषम्तमा १० जर्ना कृिकको खेतिारीिाट िाली/जातको षििेि चाररषत्रक गणुहरु र िाली 

प्रणालीसंग सम्िषन्धत गणुहरु १ षसजर्न अध्ययर्न गरर षलएको तथयांकलाई आधार मार्नरे 

प्रस्तािर्ना तयार गररर्नछे । उक्त तथयांकलाई अिै िढी गणुस्तरीय िर्नाउर्न तथा 

प्रभािकाररता अषभिषृर्द् को लाषग समिूायका २०-२५ जर्ना कृिकसंग छलफल गर्नुगपर्नेछ।  

यसरी षर्नमागण गररर्न ेप्रस्तािर्नामा  षर्नम्र्न कुराहरु समेषटर्नपुर्नेछ । 



  9 

 

 िाली,जात र स्थार्नीय र्नाम/चलर्नचल्तीको र्नाम  

 जात िताग गर्नुगको उद्दशे्य  
 राषरिय जीर्न िैंक स्थायी र्नम्िर  
 िालीको छोटो इषतहास  
 जात छुट्याउर्ने मखु्य गणुहरु  
 िालीको ितगमार्न अिस्था  
 जातको षििेि चाररषत्रक गणुहरु  
 जातको िाली प्रणालीसंग सम्िषन्धत गणुहरु 
 प षिक,औिषधय, ब्यापाररक,सामाषजक,सांस्कृषतक महत्त्ि  
 स्रोत िीउ उत्पािर्न तथा आपषूतग 
 स्पि रुपमा जात छुट्याउर्न सक्र्न ेगरर षखषचएका फोटो तथा सम्िषन्धत जातका 

षिियमा षकसार्नको प्रषतषक्रया समषेटएको षभडीयो  

२. प्रस्तािकले जात ितागको लाषग जात अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न र िताग उपसषमषतमा िीउषिजर्न 

षर्नयमािलीको “खण्ड घ” मा उल्लेख गररएको ढााँचामा षर्निेिर्न पेि गर्नग सक्र्नेछ । 

षर्निेिर्नको साथमा षर्नम्र्न कागजातहरु संलग्र्न हुर्नपुर्नेछ ।  

 तोषकएको ढांचाअर्नसुार तयार गररएको प्रस्तािर्ना १० कषप र प्रस्तािर्नाको सफ्ट 

कषप 
 तोषकएको  ढांचाअर्नसुार तयार गररएको जातको संषक्षप्त जार्नकारी पत्र  
 प्रस्तािक (समहू/संस्था)को िताग प्रमाणपत्र  
 समहू/संस्थाको अध्यक्षको र्नागररकताको प्रमाणपत्र  
 तोषकएको ढांचामा तयार गररएको गाउाँपाषलका िा र्नगरपाषलका िा कृषि ज्ञार्न 

केन्रको सहयोग र समथगर्न पत्र  
३. िीउषिजर्न षर्नयमािली २०६९ को अर्नसुचूी -१, खण्ड (घ) िमोषजमको षर्निेिर्नको 

साथमा  पेि गररएको प्रस्तािलाई  राय, सिुाि एिं प्रषतषक्रयाको लाषग प्राषिषधक 

उपसषमषतका पिाषधकारी एिं सम्िषन्धत अन्य षर्नकायमा पठाउर्नछे । 

४. प्राषिषधक उपसषमषतका पिाषधकारी एिं सम्िषन्धत अन्य षर्नकायहरुले प्रस्ताि प्राप्त 

गरेको १५ षिर्नषभत्र आफ्र्नो राय, सिुाि एिं प्रषतषक्रया िीउषिजर्न सषमषतको 

सषचिालयमा पठाउर्नपुर्नेछ । सषचिालयले प्राप्त राय, सिुाि एिं प्रषतषक्रयाको प्रषतषलषप 

प्रस्तािकतागलाई उपलब्ध गराउर्नपुर्नेछ ।   
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५. प्रस्तािकतागिाट पररमाषजगत प्रस्ताि प्राप्त भएपषछ उपयकु्त समयमा प्राषिषधक 

उपसषमषतका संयोजकको संयोजकत्िमा िैठक िसी प्रस्ताि उपर छलफल गरर षर्नणगय 

षलर्नछे । िैठकले प्रस्तािलाई सोिै िा पररमाषजगत सषहत जात अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न र िताग 

उपसषमषतमा पठाउर्न ेिा अस्िीकृत गर्नछे । प्राषिषधक उपसषमषतले पररमाजगर्न सषहत जात 

अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न र िताग उपसषमषतमा पठाउर्ने षर्नणगय गरेको खण्डमा छलफलमा उठेका 

षिियलाई समेटी पप्रस्तािले प्रस्ताि पररमाजगर्न गरेर सषमषतको सषचिालयमा पेि गर्नछे ।  
६. परु्न पररमाषजगत प्रस्ताि प्राप्त भएपछी सषमषतको सषचिालयले उपयकु्त समयमा कृषि 

षिभागका महाषर्नििेकको अध्यक्षतामा गठर्न हुर्न ेजात अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न र िताग 

उपसषमषतको िैठक राखी छलफल गराउर्नछे । उक्त िैठकले पषर्न प्राषिषधक उपसषमषतको 

िैठकले जस्तै प्रस्तािलाई सोिै या पररमाजगर्न सषहत सषमषतमा पठाउर्न ेिा अस्िीकृत गर्ने 

षर्नणगय षलर्नेछ । िैठकले पररमाजगर्न सषहत िीउषिजर्न सषमषतमा पठाउर्न ेषर्नणगय गरेको 

खण्डमा छलफलमा उठेका षिियलाई  समेटी प्रस्तािकले प्रस्तािलाई पररमाजगर्न 

गर्नुगपर्नेछ । 

७. जात अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न र िताग उपसषमषतिाट ितागको षसफाररस भएका सिै प्रस्तािहरु 

कृषि षिकास मन्त्रालयका सषचिज्यकूो अध्यक्षतामा गठर्न हुर्ने सषमषतको िैठकमा पेि 

गररर्नेछ । सषमषतले जात अर्नमुोिर्न, उन्मोचर्न र िताग उपसषमषतिाट षिषभन्र्न भ गोषलक 

क्षेत्रका लाषग षसफाररस गरेका जातहरु िताग गर्न ेिा प्रस्ताि अस्िीकृत गर्ने षर्नणगय गर्नेछ । 

सषमषतिाट िताग गर्ने षर्नणगय भएका जातहरु सषुचत गर्ने प्रषक्रया सषमषतको सषचिालयिाट 

आरम्भ गररर्नछे । जातहरुको सचुी राजपत्रमा प्रकािर्न भैसकेपछी त्यस्ता षिउषिजर्नको 

व्यािसाषयक कारोिार गर्नग पाइर्नछे ।  
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६. उपयोग मार्फ त संरक्षणको लागग गसर्ाररस भएका 
बागलका रैथान ेजातहरुको संगक्षप्त पररचय  

बाली : धार्न  

जात : ियर्नी  

उत्त्पदत : कास्की, गण्डकी प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06666 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७७ 
दसर्ारिस के्षि: लेखर्नाथको िेगर्नास क्षेत्रसंग षमल्िो 

जलु्िो हािापार्नी भएको ८००-१००० षम.सम्म उचाई  

भएको षसंषचत खेत  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक स्रोत  सरंक्षण  

अषभयार्न, पोखरा महार्नगरपाषलका -३१ , कास्की 
 
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

बालाको औषत  लम्बाई : २५.८ से.षम.  

िािा :  खैरो पहेंलो लाम्चो मषसर्नो िार्ना  

िािाको लम्बाई चौडाई अिुपात : ३.७१ 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु :  लाम्चो मषसर्नो थोरै 

िाङ्गो टुप्पामा कालो टंुडा िषेखर्ने िार्ना  
 

बाली/खेती प्रणालीसगं सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय: आिाढको पषहलो िषेख िोश्रो हप्ता 

बोटको औषत उचाई : १५०-१५५  से.षम. 
बाली पाक्िे सिय : १५०-१६०  षिर्न 

प्रदत बोट गांज सखं्या : ४-६  

प्रदत बाला िािा  सखं्या : १२५-१३५ िार्ना   

१००० िािाको तौल : १९.४६ ग्राम   

औषत उत्पािि : १३२ -१५६ के.जी/रोपर्नी  

बयर्नी धार्नको बाला 

बयर्नी धार्नको दार्ना  

बयिी धािको चािल  

६.१ धान  
 
६.१.१. बयिी  
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६.१.२ पहेंले  

बाली : धार्न  

स्थािीय िाि : पहेंले 

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06667 

दसर्ारिस गरिएको वषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : लेखर्नाथको िेगर्नास क्षेत्रसगं षमल्िो 

जलु्िो हािापार्नी भएको ८००-१००० षम.सम्म उचाई भएको 

षसंषचत खते  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक षिषिधता सरंक्षण 

अषभयार्न, लेखर्नाथ ११, कास्की  

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

िािाको आकाि प्रकाि/िंग : लाम्चो पहेंलो रङको 

टुप्पोमा कालो रंग भएको िार्ना  

िािाको लम्बाई चौडाई अिुपात : २.८९  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : िार्नाको आकार लाम्चो 

मषसर्नो,टुप्पा हल्का खरैो रंगको र िार्नामा सामान्य टंुडा हुर्ने  

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय: आिाढको पषहलो िेषख  िोश्रो हप्ता  

बोटको औषत उचाई : १४५-१५०   से.षम. 

बाली पाक्िे सिय : १५०-१६०  षिर्न 

प्रदत बोट गांज सखं्या : ४-६  

प्रदत बाला िािा  सखं्या : ११५-१२५ िार्ना   

औषत उत्पािि : २४००-२८८०  के.जी/रोपर्नी  

पहेंले धार्नको बाला 

पहेंले धार्नको दार्ना  

पहेंले धािको चािल  
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बाली :  धार्न  

स्थािीय िाि : एक्ले  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06664 

दसर्ारिस गरिएको वषष :२०७७ 

दसर्ारिस के्षि : लेखर्नाथको िेगर्नास क्षेत्रसगं षमल्िो 

जलु्िो हािापार्नी भएको ८००-१००० षम.सम्म उचाई 

भएको षसंषचत खेत  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक षिषिधता सरंक्षण 

अषभयार्न, लेखर्नाथ ११, कास्की  

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

िािाको आकाि प्रकाि/िंग : मध्यम आकारको 

टुप्पोमा हल्का  कालो रंग भएको िार्ना  

िािाको लम्बाई चौडाई अिुपात : २.०७  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : कालो िार्ना,लामो 

पराल र अरु जातभन्िा िढी तलषतर िकु्र्न ेिाला  

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय: आिाढको पषहलो िेषख  िोश्रो 

हप्ता  

बोटको औषत उचाई : १६०-१६५  से.षम. 

बाली पाक्िे सिय : १५५-१६५   षिर्न 

प्रदत बोट गांज सखं्या : ७-१० 

प्रदत बाला िािा  सखं्या : १४५-१५५ िार्ना   

औषत उत्पािि : ३८४०-४३२०  के.जी/रोपर्नी  

एक्ले धार्नको बाला 

एक्ले धार्नको दार्ना  

एक्ले धािको चािल  

 
६.१.३. एक्ले 
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६.१.४. िातो अििी 

बाली : धार्न  

स्थािीय िाि : रातो अर्निी 

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06668 

दसर्ारिस गरिएको वषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : लेखर्नाथको िेगर्नास क्षेत्रसगं षमल्िो 

जलु्िो हािापार्नी भएको ८००-१००० षम.सम्म उचाई भएको 

षसंषचत खते  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक षिषिधता सरंक्षण 

अषभयार्न, लेखर्नाथ ११, कास्की  

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

िािाको आकाि प्रकाि/िंग : लाम्चो रातो रंगको छोटो 

टुडा  भएको िार्ना  

िािाको लम्बाई चौडाई अिुपात : ३.७१ 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : रातो िार्ना, पराल तथा 

पातहरु अन्य जातहरुको तुलर्नामा केषह खस्रो मोटो, िार्नाको 

टुप्पामा छोटो टुडा  

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु 

बाली लगाउिे सिय : आिाढको पषहलो िेषख िोश्रो हप्ता  

बोटको औषत उचाई : १५०-१५५  से.षम. 

बाली पाक्िे सिय : १५०-१६०  षिर्न 

प्रदत बोट गांज सखं्या : ८-१० 

प्रदत बाला िािा  सखं्या : १३५-१४५ िार्ना   

औषत उत्पािि : २८८०-३८४०  के.जी/रोपर्नी  

रातो अर्नदी धार्नको बाला 

रातो अर्नदी धार्नको दार्ना  

रातो अर्नदी धार्नको चामल  
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बाली : धार्न  

जात : कालो षिर्नुिा  

उत्त्पदत: कास्की, गण्डकी प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06665 

दसर्ारिस गरिएको बषष :२०७७ 

दसर्ारिस के्षि : लेखर्नाथको िेगर्नास क्षेत्रसगं षमल्िो 

जलु्िो हािापार्नी भएको ८००-१००० षम.सम्म उचाई 

भएको षसंषचत खेत  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक स्रोत  सरंक्षण 

अषभयार्न, पोखरा महार्नगरपाषलका -३१ , कास्की 

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

िािा: लाम्चो कालो रंगको छोटो टुडो भएको िार्ना  

िािाको लम्बाई चौडाई अिुपात:३.६० 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु: लाम्चो कालो रंगको 

छोटो टुडो भएको िार्ना,अन्य जातको भन्िा केषह मषसर्नो र 

र्नरम पराल  

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय: आिाढको पषहलो िेषख  िोश्रो 

हप्ता  

बोटको औषत उचाई: १३५-१४०  से.षम. 

बाली पाक्िे सिय : १६०-१७०  षिर्न 

प्रदत बोट गांज सखं्या : ४-५  

प्रदत बाला िािा  सखं्या : १२५-१३५ िार्ना   

औषत उत्पािि :१२०-१४४  के.जी/रोपर्नी  

कालो झिरु्नवा धार्नको बाला 

कालो झिरु्नवा धार्नको दार्ना  

कालो झिरु्नवा धािको चािल  

६.१.५. कालो दििुवा  
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६.१.६. दिउपुिी 

बाली : धार्न 

जात : षघउप ुरी 

उत्पदि: िषिगया षजल्लाको  िााँसगढी र्न.पा. र 

आसपासका ठाउाँहरु 

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC09455 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७९ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्री सतहिाट ५०० षमटर उचाई 

सम्मका क्षेत्रहरु 

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक षिषिधता कृषि 

सहकारी संस्था षलषमटेड, िााँसगढी र्नगरपाषलका-२ िषिगया 
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु 

पात: षफका हररयो 

पातको लम्बाई :२५ िषेख ३० से.षम. 

रु्ल: सेतो रंगको फुल 

िािा : मषसर्नो,लाम्चो र िाषहरर रंग सरु्न लो पहेंलो िेषखर्ने 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु: िाषहरर िार्नाको रंग सरु्न ला 

पहेंलो, लामो, िार्नाको फेिमा सेतो र टुप्पोमा खकुुरी आकारको 

हल्का घमुेको हुन्छ 
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु 

बाली लगाउिे सिय :आिाढको िोश्रो हप्ता िेषख  

साउर्नको पषहलो हप्ता 

बोटको उचाई : १०८.६ -१४७.६ से.षम. 

५० % रु्ल रु्ल्िे सिय : ७४-८७ षिर्न 

बाली पाक्िे सिय : ९४-१०५ षिर्न 

प्रदतबाला िािा सखं्या : ११३-१३९ 

प्रदत गांज सिा सखं्या : ७-१२ 

औषत उत्पािि : १२५-१३० के.जी./रोपर्नी 

झिउपुरी धार्नको बाला  

झिउपुरी धार्नको दार्ना  

झिउपुरी धार्नको चामल 
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बाली : धान  
जात : ड�ले मिसनो   
उ�पि� : भानु न.पा. प ुक�ट, तनह� ँर आसपासका ठाउँह�  
�थायी संकलन न�बर : NGRC09493 
िसफा�रस ग�रएको बष� :२०७९  
िसफा�रस �े� : समु��ी सतहबाट ४५० दिेख ८००  िमटर 
उचाई स�मका �े�ह�  
�ोत बीउ उ�पादक सं�था : जैिवक िविवधता कृ िष 
सहकारी सं�था िलिमटेड, भान ुन.पा.- ९, तनह� ँ 
 

बा� आवरण स�बि�ध  चा�रि�क  गुणह�  
पात: लामो,शु�मा ह�रयो र धान पा�ने अव�थामा पह�लो  
पातको ल�बाई :१८ दिेख २४ से.िम. 
फुल : सेतो रंगको सोली आकारको फु ल  
दाना: ड�लो दानाको बीच भागमा पह�लो र दुवै भागको  
ना�ामा कालो  
जात छुट्याउने मु�य गुणह� : प ंहेलो मिसनो दाना र ना�ो 
कालो,खतेमा जाँदासमेत बा�ना आउने बा�नादार, �थानीय 
�तरमा पाइने अ� जातको भ�दा चौडा र लामो पात,िच�लो नल  
 

बाली/खेती �णालीसंग स�बि�धत गुणह�  
बाली लगाउने समय : आषाढको पिहलो देिख  दो�ो ह�ा  
बोटको उचाई : १७४-१८३.६  से.िम. 
५० % फुल फु�ने समय : ११८-१३३  िदन  
बाली पा�ने समय : १४९-१६२ िदन  
�ित गांज सरा सं�या : ११-१६  
�ितबाला दाना सं�या : ११३-१३९  
औषत उ�पादन : १२०-१३० के.जी./रोपनी  

६.१.७. ड�ले मिसनो  

ड�ले मिसनो धानको बाला 

ड�ले मिसनो धानको दाना  

ड�ले मिसनो धानको चामल 
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६.१.८. किक दजिा 

बाली : धार्न  

जात  : कर्नक षजरा  

उत्पदि : र्निलपरासी ससु्ता ििगघाट पिु ग पर्ने  अग्य ली  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC08889 

दसर्ारिस गरिएको बषष :२०७९  

दसर्ारिस के्षि : समुन्री सतहिाट ५०० षमटर उचाई 

सम्मका क्षेत्रहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : कृ षि षिकास तथा कृिक 

संरक्षण सषमषत, कािासोती र्न.पा.- १४, र्निलपरु  

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

पात: के षह षसन्िुरे रंग षमषसएको र माषथल्लो भाग चचु्चो 

परेको  पात  

रु्ल: सेतो रंगको फुल  

बालाको लम्बाई : २७-२९.८ से.षम. 

िािा : डल्लो, गोलो, टुप्पाको िुिै भागमा कालो गाजले 

रंगको हुन्छ  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : िोटको आकार सलगक्क 

परेको मषसर्नो डाठ 
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : आिाढको पषहलो िेषख िोश्रो हप्ता  

बोटको उचाई : १६५.२-१८२.८  से.षम. 

५० % रु्ल रु्ल्िे सिय :१३८-१४२   षिर्न  

बाली पाक्िे सिय :१५९-१६३ षिर्न  

प्रदत गांज सिा सखं्या :१०-१३  

प्रदतबाला िािा सखं्या : १४०-२२६  

औषत उत्पािि : १६१ के.जी/रोपर्नी  

कर्नक झिरा धार्नको बाला 

कर्नक झिरा धार्नको दार्ना 

कर्नक झिरा धार्नको चामल 
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बाली : धार्न  

जात : षतल्की  

उत्पदि : िाङ, िााँके  तथा कैलाली षजल्ला  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06636 

दसर्ारिस गरिएको बषष :२०७९  

दसर्ारिस के्षि : समनु्री सतहिाट ५००  िषेख ९००  षम. 

उचाईसम्मका क्षेत्रहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जैषिक षिषिधता कृषि सहकारी 

संस्था षल. घोराही उ.म. र्न.पा.-२ रामपरु, िाङ  
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

पात : लाम्चो, अरु धार्नको भन्िा च्याप्टो हल्का हररयो 

रंगको पात  

रु्ल : सेतो रंगको फुल  

बाला : अरु धार्नको भन्िा ि ुकेको िाला  

िािा : मषसर्नो डल्लो, टुप्पोमा गाढा कालो िार्ना  

जात छुट्याउर्ने मखु्य गणुहरु: डल्लो मषसर्नो िार्ना, च्याप्टो 

लामो र टुप्पो षतखो परेको पात  
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : साउर्नको पषहलो िेषख  िोश्रो हप्ता   

बोटको उचाई : ८७-१०८   से.षम. 

५० % रु्ल रु्ल्िे सिय :९०-१०८   षिर्न  

बाली पाक्िे सिय : ११८-१३४  षिर्न  

प्रदत बोट कोशा सखं्या : ५३-१०१  

प्रदत कोशा िािा सखं्या : २ िषेख २.४  

औषत उत्पािि : ९०-१४० प्रषत रोपर्नी  

६.१.९. दतल्की  

झतल्की धार्नको बाला 

झतल्की धार्नको दार्ना 

झतल्की धार्नको चामल 
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६.२. गसगम 

६.२.१. खैिो घ्यू दसदि  

बाली : षसषम  

जात : खैरो घ्य ूषसषम  

उत्पदि : िोलखा, िागमती प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC08500 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : िोलखा षजल्ला  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : जुगु साम ुिाषयक िीउ िैंक, 

श्री षहमचलुी सहकारी संस्था षलषमटेड , ग रीिकंर गा.पा.-१, 

जगु,ुिोलखा  
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

पात : पार्न आकारको गाढा हररयो रंगको पात  

पातको आकाि : लम्िाई ९-१० र च डाई ७-८ से.षम. 

रु्ल : िाषहरर पत्र पहेंलो र षभषत्र पत्र सेतो रंगको फुल  

कोसा/िािा : कषललो कोसा :गाढा हररयो 

पाकेको िािा : चषम्कलो तामा रंगको ख ैरो  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : िोट र कोसाको रंग गाढा 

हररयो,फुलको िाषहरी पत्र पहेंलो र षभषत्र पत्र सेतो, अन्य जात 

भन्िा सषजलै छुट्टीर्ने गाढा र चषम्कलो खैरो रंगको िार्ना  
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : माघ-फाल्गरु्न, साउर्न-भि  

बोटको औषत उचाई : ३७०-३८० से.षम. 

५०% रु्ल रु्ल्िे सिय : ५०-६० षिर्न  
 

बाली पाक्िे सिय: हररयो कोसा  

प्रदत बोट कोसा सखं्या : ३०-५०  

प्रदत कोसा िािा सखं्या : ८-१०  

औषत उत्पािि: हररयो कोसा  ७२२-९३० के.जी/रोपर्नी र 

िार्ना १३४-१७९ के.जी./रोपर्नी  

खैरो घ्य ूझिझमको दार्ना  

खैरो घ्य ूझिझमको कोिा 
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बाली : षसषम  

जात : पहेंलो षसषम  

उत्पदि : िोलखा, िागमती प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC08503 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : िोलखा षजल्ला लगायतका आसपासका 

क्षेत्रहरु  

स्रोत िीउ उत्पािक संस्था : जगु ुसामिुाषयक िीउ िैंक, श्री 

षहमचलुी सहकारी संस्था षलषमटेड , ग रीिंकर गा.पा.-१, 

जगु,ुिोलखा 
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : माघ-फाल्गरु्न, साउर्न-भि   

पात : चुच्चे पार्न आकारको गाढा हररयो रंगको पात  

पातको आकाि : लम्िाई १० -११ र च डाई ७-८ से.षम. 

रु्ल : िाषहरर पत्र हल्का घ्य ू रंगको सेतो  र षभषत्र पत्र 

षर्नख्खर सेतो  

कोसा / िार्ना : कषललो कोसा फुस्रो  हररयो र  पाकेको िार्ना 

चषम्कलो पहेंलो  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : िोट र कोसाको रंग फुस्रो 

हररयो ,फुलको िाषहरी पत्र घ्य ूसेतो  र षभषत्र पत्र षर्नक्खर  सेतो, 

अन्य जात भन्िा सषजलै छुट्टीर्ने गाढा र चषम्कलो पहेंलो  रंगको 

िार्ना 
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बोटको औषत उचाई : ४५७-४८७ से.षम. 

५०% रु्ल रु्ल्िे सिय : ५०-६० षिर्न  

बाली पाक्िे सिय : हररयो कोसा तयार हुर्न ८५-९० षिर्न र 

िार्ना पाक्र्न ेसमय १०५-११०  षिर्न  

प्रदत बोट कोसा सखं्या : ३०-५०  

प्रदत कोसा िािा सखं्या : ८-१०  

औषत उत्पािि : हररयो कोसा ७१२-१०२०  के.जी/ रोपर्नी र  

िार्ना १६३-२०१  के.जी./रोपर्नी  

६.२.२. पहेंलो दसदि  

पहेंलो झिझमको कोिा 

पहेंलो झिझमको दार्ना 



  22 

 

बाली : षचर्नो  

जात  : िुधे षचर्नो 

उत्पदि : हुम्ला, कणागली प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC07346 

दसर्ारिस गरिएको बषष :२०७७ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्र सतहिाट १५००-२००० षम. उचाई 

भएका हुम्ला लगायत कणागली प्रििेका आसपासका षजल्लाहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : षछप्रा साम ुिाषयक िीउ िैंक,  

श्री कणागली  िहुउिशे्यीय सहकारी संस्था षलषमटेड, खिुगर्नाथ 

गा.पा.-४, षछप्रा, हुम्ला   
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : जेठ १५ िषेख आिाढ़ 

पात : धार्न जस्तै हररयो,लामो र मषसर्नो ि ुसले 

ढाकेका पात 

रु्लको िंग : सेतो  

बाला : धार्नको जस्तै र्नुहेका िाला 

िािाको आकाि प्रकाि/िंग : सार्नो िुध जस्तो सेतो रङको 

िार्ना  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : िोट र िाला धार्नको जस्तो र 

िार्ना चाषहाँ धार्नको भन्िा सार्नो, िाला पाक्र्ने िलेामा पहेंलो भए 

तापषर्न िार्ना िधु जस्तो सेतो  
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बोटको औषत उचाई : १४५-१५५ से.षम. 

५०% रु्ल रु्ल्िे सिय : ३७-४५  षिर्न  

बाली पाक्िे सिय : ७८-९३ षिर्न  

प्रदत बोट बाला  सखं्या :१  

प्रदत बाला  िािा सखं्या : ९८३-१५५० िार्ना  

औषत उत्पािि : ११५-१२० के.जी/रोपर्नी  

६.३. गचनो  

६.३.१. िुधे दचिो  

दुधे झचर्नोको बाला 

दुधे झचर्नोको दार्ना  
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बाली : लटे्ट 

जात : रामेछाप हररयो लटे्ट 

उत्पदि : रामेछाप, िागमती प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06990 

दसर्ारिस गरिएको बषष :२०७५ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्री सतहिाट २०० िषेख १६५० षमटर 

सम्मको अषसंषचत क्षते्र  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : पहाडी िाली अर्नुसन्धार्न 

कायगक्रम,काब्रे ,िोलखा  
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

पात : गाढा हररयो पात  

पातको चौडाई : ८  से.षम. 

पातको लम्बाई :१५ से.षम. 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : गाढा हररयो रंगको 

पात,डाठ तथा फुल, चषम्कलो गाढा कालो रंगको मषसर्नो िार्ना 

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : फाल्गुर्नको पषहलो हप्ता िेषख 

जेठको पषहलो हप्ता सम्म  

बोटको उचाई :१६१ से.षम. 

५० % रु्ल रु्ल्िे सिय :९८ षिर्न  

पदहलो पटक साग दटप्ि सदकिे अवदध : ४० षिर्न  

साग दटप्ि सदकिे अवदध : ६० षिर्नसम्म  

औषत उत्पािि : ४५० के.जी /रोपर्नी  

६.४. लट्ट े 

६.४.१. िािेछाप हरियो लटे्ट 

रामेछाप हररयो लटे्टको बाला 

रामेछाप हररयो लटे्टको दार्ना 



  24 

 

बाली : लटे्ट  

जात  : लाल मासे  

उत्पषि : जमु्ला, कणागली प्रििे  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC06843 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्र सतहिाट १५००-२००० षम. उचाई 

भएका हुम्ला,जमु्ला िा समार्न हािापार्नी भएका कणागली 

प्रििेका आसपासका षजल्लाहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : ध लीगाड  साम ुिाषयक िीउ 

िैंक,  ध लीगाड कृषि  सहकारी संस्था षलषमटेड, तातोपार्नी 

गा.पा.-५, ऐरेषर्न, जमु्ला 
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : िैिाख -जेष्ठ 

पात : लाम्चो अण्डाकार कषललोमा हररयो र पररपक्ि 

भएपषछ रातो पात  

रु्लको िंग : रातो  

िािा : मषसर्नो गोलो, खरार्नी सेतो  िार्ना  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : िोट कषललो अिस्थामा 

हररयो र पररपक्ि  हुि ैगएपषछ पात र डाठ रातो हुि ैजार्ने, िार्ना 

मषसर्नो,गोलो र पार्नीमा षभजेको जस्तो िषेखर्न े 
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बोटको औषत उचाई : १५० -२५० से.षम. 

५०% रु्ल रु्ल्िे सिय : ६५-७५   षिर्न  

बाली पाक्िे सिय : १७०-१८० षिर्न  

औषत उत्पािि : ३५-५०  के.जी/रोपर्नी  

६.४.२.  लाल िासे  

लाल मािेको बाला  

लाल मािेको दार्ना 
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बाली : कागुर्नो  

जात : िररयो कागुर्नो  

उत्पदि : लम्जुंग, गण्डकी प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC07945 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्र सतहिाट ८०० षम. िषेख १५०० षम 

उचाई  भएका  लम्जङु र आसपासका षजल्लाहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : घर्नपोखरा साम ुिाषयक िीउ 

िैंक, श्री घर्नपोखरा कृषि सहकारी संस्था षलषमटेड, मस्यागङ्िी 

गा.पा. २ घर्नपोखरा, लम्जङु 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु 

पात : तलषतर र्नुगेको, हररयो, लामो मकैको जस्तो पात  

फुल  घ्य ूरङको सेतो फुल  

बाला : लामो र्नाम्लोको िररयो जस्तो  र्नपाक्िा हररयो र 

पाकेपषछ घ्य ूरंगको िषेखर्न ेिाला  

बालाको औषत लम्बाई : २५-३० से.षम. 

िािा : सार्नो,गोलो र सेतो िार्ना  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : लामो र्नाम्लोको िररयो 

जस्तो िषेखर्ने िाला, सेतो िार्ना र घ्य ूरंगको चामल  

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : फाल्गुण  

बोटको औषत उचाई : १५०-१९०  से.षम. 

५०% रु्ल रु्ल्िे सिय : ८०-९०   षिर्न  

बाली पाक्िे सिय : ११५-१२५  षिर्न 

प्रदत बाला िािा  सखं्या : २५००-३००० िार्ना    

औषत उत्पािि : १००-१२०  के.जी/रोपर्नी  

६.५ कागनुो  

६.५.१  बरियो कागुिो  

बररयो कागुर्नोको बाला  

बररयो कागुर्नोको दार्ना 
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बाली : कोिो  

जात : रातो कोिो  

उत्पदि : जुम्ला, कणागली प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC05113 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७७ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्र सतहिाट २००० षम. िषेख 

३५०० षम उचाई  भएका जमु्ला लगायत  आसपासका 

षजल्लाहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : ध लीगाड साम ुिाषयक 

िीउ िैंक,  ध लीगाड कृषि  सहकारी संस्था षलषमटेड, 

तातोपार्नी गा.पा.-५, ऐरेषर्न, जमु्ला 
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध चारिदिक  गुणहरु  

पात : हल्का हररयो डाठ तथा हररयो लामो पात  

रु्लको िंग : मषसर्नो सेतो (भ ुिािार) 

बाला : ठाडो कषसलो मठुी प रेको िाला  

िािा : सार्नो,गोलो, गाढा रातो िार्ना  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : हल्का हररयो गााँठा 

भएको डाठ, गाढा रातो रंगको िार्ना  
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : चैत्र-िैिाख  

बोटको औषत उचाई : १००-११५  से.षम. 

५०% रु्ल रु्ल्िे सिय : १२०  षिर्न  

बाली पाक्िे सिय : १६०-१७० षिर्न 

प्रदत बोट गांज सखं्या : ५-७ सम्म  

प्रदत बाला औला सखं्या : ७-११ सम्म   

औषत उत्पािि : १३० -१६५  के.जी/रोपर्नी  

६.६.  कोदो  

६.६.१.  िातो कोिो  

रातो कोदोको बाला 

रातो कोदोको दार्ना 
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बाली : रायो  

जात : स्थार्नीय गुजमुज्जे रायो 

उत्त्पदत : लषलतप ुर, िाग्मती प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC03858 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७१ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्री सतहिाट १५००-१८०० 

षमटरसम्मको पहाडी क्षते्र  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : िलचोकी साम ुिाषयक िीउ 

िैंक, िलचोकी लषलतपरु 

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध चारिदिक  गुणहरु  

पात : ठुलो, फराषकलो, गाढा हररयो रंगको गुजमुज्ज 

परेको पात  

पातको चौडाई :३७-४५ से.षम. 

पातको लम्बाई : ६४-७० से.षम. 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : ठुलो, फराषकलो, गाढा 

हररयो रंगको गजुमजु्ज परेको पात  

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : साउर्न १५ िषेख भार १५ 

बाली पाक्िे सिय : २४०-२७०  षिर्न 

औषत उत्पािि: 

हररयो साग : १५०० के.जी./रोपर्नी  

िीउ :१०० के.जी./रोपर्नी 

६.७.  रायो  

 ६.७.१.  स्थािीय गुजिुज्जे िायो  

गुिमुज्िे रायोको बोट  

गुिमुज्िे रायोको पात 
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बाली : रायो  

जात : डुडे रायो 

उत्त्पदत : लषलतप ुर, िागमती प्रिेि  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC03859 

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७१ 

दसर्ारिस के्षि : समुन्री सतहिाट १५००-१८०० 

षमटरसम्मको पहाडी क्षते्र  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : िलचोकी साम ुिाषयक िीउ 

िैंक, िलचोकी लषलतपरु 

 

बाह्य आविण सम्बदन्ध  चारिदिक  गुणहरु  

पात : पातको षिचमा डुडं जस्तो स्पि िेषखर्ने  हररयो 

रंगको लामो पात  

पातको चौडाई : ३६-४४ से.षम. 

पातको लम्बाई : ७४-८० से.षम. 

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : पातको षिचमा डुडं जस्तो 

स्पि िषेखर्न ेषचत्र, गाढा हररयो रंगको पात  

 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : साउर्न १५ िषेख भार १५ 

बाली पाक्िे सिय : २४० षिर्न 

औषत उत्पािि: 

हररयो साग : १७५० के.जी./रोपर्नी  

िीउ :१०० के.जी./रोपर्नी  

६.७.२. डुडे िायो  

डुडे  रायोको बोट  

डुडे  रायोको पात 
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बाली : भटमास 

जात : र्नेपाले भटमास  

उत्पदि : सखं ुिासभा षजल्लाको धमगिेिी र्नगरपाषलका र 

आसपासका क्षेत्रहरु  

स्थायी सकंलि िम्बि : NGRC09474  

दसर्ारिस गरिएको बषष : २०७९  

दसर्ारिस के्षि : समुन्री सतहिाट १४०० िषेख १८०० षम. 

उचाईसम्मका मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षते्रहरु  

स्रोत बीउ उत्पािक ससं्था : तामफोक कृ षि जैषिक 

षिषिधता संरक्षण तथा षिकास सषमषत,धमगििेी र्नगरपाषलका, 

िडा र्न : २, तामाफोक, संखिुासभा 
 

बाह्य आविण सम्बदन्ध चारिदिक  गुणहरु  

पात : गोलो आकारको  टुप्पोमा अषल अषल चुच्चो प रेको  

पात  

रु्ल : सेतो र िैजर्नी षमषश्रत रंगको फुल  

कोशा : र्नपाकेको अिस्थामा हररयो र पाकेपषछ ख ैरो 

रंगको कोिा  

िािा : खैरो रंगको िार्ना  

जात छुट्याउिे िुख्य गुणहरु : अग्लो िोट तथा ठुलो िार्ना, 

गोलो आकारको टुप्पोमा चचु्चो परेको पात  
 

बाली/खेती प्रणालीसंग सम्बदन्धत गुणहरु  

बाली लगाउिे सिय : िैिाख १५ िषेख जेष्ठ १५  

बोटको उचाई : ८७-१०८   से.षम. 

५० % रु्ल रु्ल्िे सिय : ९०-१०८   षिर्न  

बाली पाक्िे सिय  : ११८-१३४  षिर्न  

प्रदत बोट कोशा सखं्या : ५३-१०१  

प्रदत कोशा िािा सखं्या : २ िषेख २.४  

औषत उत्पािि : ९०-१४० के.जी/ रोपर्नी  

६.८. भटमास  

६.८.१.  िेपाले भटिास 

िेपाले भटिासको बोट तथा कोशा  

िेपाले भटिासको िािा 
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स�दभ� साम�ी  

िघिमरे, कृ�ण हरी, बालकृ�ण जोशी, भरत भ�डारी र दवेे�� गौचन ।२०७५। िहमाली भगेको 
लािग �थानीय बालीका उ�कृ� जातह�, २०७५ । जीन ब�क-नाक� , िलबड� र बायोभिस�टी 
इ�टरनेसनल 

सहास नेपाल ।२०७०। �थानीय डुडे रायो बाली: एक िचनारी । सहास नेपाल, दलचोक� 
सामदुाियक बीउ ब�क र य.ु एस. सी. �यानडा एिशया  

सहास नेपाल ।२०७०। �थानीय गजुम�ुजे रायो बाली : एक िचनारी । सहास नेपाल, दलचोक� 
सामदुाियक बीउ ब�क र य.ु यस. सी. �यानाडा एिशया 

ढकाल राजीव, �रतेश यादव, सजल र�न �थािपत, स�दशे �यौपाने, इ�� �साद पौडेल र �रता 
ग�ुङ ।२०७४। रामेछाप ह�रयो ल�े : प�रचय र उ�पादन �िविध । लीबड� नेपाल र 
पहाडीबाली अनसु�धान काय��म 

Genebank. 2021. Annual Report 2077/78 (2020/21). Na�onal Agriculture 
Gene�c Resources Centre, NARC, Khumaltar, Lalitpur, Nepal. 
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